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Визначення джерел формування оборотних коштів є важливим 

завданням для підприємства, оскільки  вони забезпечують безперервний 

процес виробництва, а їх нестача може привести до скорочення 

виробництва, а як наслідок до зменшення прибутку. 

Власні кошти підприємств відіграють головну роль в організації 

кругообігу фондів, так як підприємства, що працюють на основі 

комерційного розрахунку, повинні володіти певною майнової та 

оперативної самостійністю з тим, щоб вести справу рентабельно 

і нести відповідальність за прийняті рішення. За рахунок власних 

коштів покривається мінімальна потреба підприємства в оборотних 

коштах, серед них виділяють такі: статутний фонд; відрахування від 

прибутку; цільове фінансування  та цільові надходження; приріст 

постійних пасивів, резерв майбутніх платежів[1]. 

Залучені кошти використовуються для покриття тимчасових 

потреб підприємства. До залучених коштів відносять банківські 

кредити, комерційні кредити та кредиторську заборгованість. 

Основними напрямками залучення кредитів для формування оборотних 

коштів є: кредитування сезонних запасів сировини, матеріалів та витрат, 

пов’язаних з сезонним процесом виробництва; тимчасове заповнення 

нестачі власних оборотних коштів; здійснення розрахунків і 

опосередкування платіжного обороту. 

Визначення межі власних та залучених коштів є проблемним 

питанням, навколо якого тривають дискусії економістів. Проте, всі 

сходяться на тому, що загальну потребу підприємства в оборотних 

коштах слід формувати за рахунок власних коштів, коливання – за 

рахунок залучених [2,3]. 

Тому фінансування оборотних коштів в оптимальному варіанті 

краще проводити, не розмежовуючи ресурси на власні та запозичені, а 

більш раціонально їх використовувати за допомогою впровадження 

сучасних технологій бізнесу.   
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